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 2 (011) أبواب الصالة-الرتمذيسنن 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته.السالم 
 حمه هللا؟كون البخاري يشترط اللقاء بين الراويين هل هو ثابت عن اإلمام البخاري ر  :هذا يقول

ت لقاء أوال كونه ثابت بلفظه لم يقل البخاري رحمه هللا تعالى أنني ال أقبل من األحاديث إال ما ثب
نما ُعِرف من منهجه كغيره من الراوي  الشروط التي يشترطها األئمة التي تعرف لمن روى عنه وا 

ام باالستقراء وفي تاريخه إشارات تدل على ما يختاره واتفق عليه أهل العلم أن هذا هو قول اإلم
البخاري هذا قول اإلمام البخاري من غير اختالف بينهم ثم جاء بعد ذلك من يشكك في مثل هذا 

ا ه شنَّع على من اشترط اللقاء شنَّع تشنيع  محتجا بأن اإلمام مسلم رحمه هللا في مقدمة صحيح
شيخ  ا ووصفه باالبتداع قال هذا قول مبتدع وال يمكن أن يكون هذا بإزاء اإلمام البخاري وهوبالغ  

م البخاري ويجّله ويعترف له وال يمكن أن يقال هذا أيض  مسلم معروف أن مسلم   اء ا بإز ا كان يعظِّ
 لشرط وال يخفى لو أن اإلمام البخاري يشترط هذا الشرط العلي بن المديني الذي ذكر عنه هذا ا

 يخفى على اإلمام مسلم أنه يقول بهذا هذه حجة من يقول بأنه يستحيل أن يشترط البخاري اللقاء
 ويصفه مسلم بأنه مبتدع وأن القول مختَرع نقول اإلمام مسلم ال يرد على البخاري وال يرد على

مبتدع أراد أن يستفيد من قول البخاري في تأييد بدعته ومن علي بن المديني إنما يرد على 
اد المعلوم أن المبتدعة يردون أخبار اآلحاد ويشددون في قبولها ويرون العدد في الرواية فمن أر 

أن يستغل قول اإلمام البخاري في رد األحاديث هذا ال شك أنه مبتدع كما استغل المعتزلة خبر 
ي االستئذان لم يقبله حتى شهد له أبو سعيد احتجوا بأن عمر عمر في رده حديث أبي موسى ف

ى لم يقبل خبر أبي موسى وحده حتى شهد له أبو سعيد فقالوا ال نقبل من األخبار إال ما اتفق عل
ال  روايته اثنان فأكثر وأهل السنة حينما يردون على المبتدعة على المعتزلة في قولهم هذا فإنهم

ر بن الخطاب الذي يحتاط للسنة ومسلم حينما يرد على مبتدع يستغل يعني أنهم يردون على عم
لى ا ال يرد عقول اإلمام البخاري أو قول علي بن المديني في تأييد بدعته في رد السنة فإن مسلم  

 البخاري كما أننا ال نرد على عمر إذا رددنا على المعتزلة في ردهم خبر الواحد.
بن الجارود مستخرج على صحيح مسلم على صحيح ابن ما صحة من قال إن منتقى ا :يقول

 خزيمة على صحيح ابن خزيمة؟
ود لكن اآلن أيهما أقدم ابن خزيمة واال ابن الجارود؟ أنا ال أدري بالتحديث كم سنة وفاة ابن الجار 

ا بالنسبة لصحيح ابن خزيمة الذي وجد ا ألن منتقى ابن الجارود صغير جد  هذا القول بعيد جد  
ا بمثل هذا الحجم أو أكثر من الربع في أربعة مجلدات أتوقع أن يكون في عشرين مجلد   منه أقل

ومنتقى ابن الجارود جزء لطيف والمعروف أن المستخرج يستوعب أحاديث الكتاب لكن بأسانيده 
هو ال من طريق صاحب الكتاب األصلي ال من طريق صاحب الكتاب األصلي ومعلوم أن 

 ا.ة عن أسانيد األصل فيلزم على هذا أن يكون أكبر من األصل حجم  أسانيد المستخِرج نازل
 من ابن الجارود؟وهل يعتبر إخراج الحديث من المنتقى تصحيح له 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 نعم، بعضهم يسميه صحيح ابن الجارود.
 
 

لعلم ما رأيكم فيمن يريد أن يجعل منتقى ابن الجارود بداية لمشروع مستمر في طلب ا :يقول
 يقوم بشرحه للفائدة كمتن في الحديث؟

منتقى ابن الجارود متن نظيف من حديث األسانيد والمتون لكن على طالب العلم أن يسلك 
وليس كل رجال ابن أن يعتريه ويمر في طريقه إشكاالت ال يجد من يحلها له  بد الجادة ال

الجارود بموجودين في كتب الرجال فالكتب التي لم تكن خدمتها كافية كالكتب الستة ال ينبغي 
لطالب العلم أن يبني طريقه عليها نعم يستفيد منه فائدته عظيمة لكن ال يكون هو لبنة من 

لعلم لها أهل الم وأّص اللبنات األولى التي يبنى عليها العلم يسير على الجادة التي سلكها أهل الع
ال فعلي ه بداية بالمتون الصغيرة كاألربعين والعمدة ثم البلوغ ثم إن سمت همته إلى المنتقى وا 

ا بالبخاري ثم مسلم ثم السنن وهكذا.  بالكتب األصلية بدء 
في  وكذلك أيهما أنفع للطالب الذي يريد جعل متن فقهي يتدرب عليه وهو طالب متقدم :يقول

ل ما حيث أنه قد تخرج قبل إحدى عشرة سنة يزاول التدريس ويحضر الدروس فه االطلب نوع  
 يرون به؟يجعل الزاد أم التلقين أم منتهى اإلرادات أم الغاية والتقريب ألبي شجاع أم شيء تش

على كل حال هو ينظر إلى المذهب السائد في بلده فإن كان المذهب السائد في بلده مذهب 
ن كان على مذهب الشافعي فعليه بالمنهاج للنووي  بزاد المستقنع  م أحمد فال يعدلاإلما شيء وا 

ن كان مالكيًّا فعليه بمختصر خليل هذه كتب مشروحة بشروح كثيرة جد   ا ال يشكل عليك شيء وا 
إذا أردت إذا أشكل عليك شيء في المتن فإنك ترجع إلى الشروح فتنحل جميع هذه اإلشكاالت 

قرائهم للعلم ال تجد ماي  وهي كتب مطروقة في البلد ويلوكها أهل العلم بدروسهم وتدريسهم وا 
شكل عليك فيها أما إذا أردت أن تشتغل على كتاب غير معروف في البلد فإنه إذا أشكل عليك 

المفاضلة شيء ولو كان مشروح إذا أشكل عليك شيء فإنك ال تجد من يحل لك هذا اإلشكال 
ا ومشروح ال شك أنه متن متين ومعصور وفيه مسائل كثيرة جد   الزاد ؟بين الزاد ومنتهى اإلرادات

في شروح كثيرة وتيسر جدا لما شرحه الشيخ ابن عثيمين رحمة هللا عليه مع وجود الشروح 
ا ألن الكتاب والحواشي من قبل أما بالنسبة لمنتهى اإلرادات فهو يصلح لطالب علم متقدم جد  

العلم بل قد يصرف عليه من الوقت ما يحتاجه إلى  وِعر وصعب جدا يعني فهمه مكِلف لطالب
قضى في فهم المنتهى علوم أخرى والزاد بالنسبة للمنتهى يمكن أن ينتهي في ربع المدة التي تُ 

ا عند الشافعية معتَمد لكنه للمبتدئين قد يقول قائل متن صغير جد   ؟الغاية والتقريب ألبي شجاع
الوعرة التي يسلكها أهل العلم في تأليف المتون لطالب ما الفائدة من هذه األساليب الصعبة 

هل المقصود بذلك تعذيب الطالب؟ كال حينما يكون الزاد صعب على المتوسطين أو  ؟العلم
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 4 (011) أبواب الصالة-الرتمذيسنن 

يكون المنتهى صعب حتى على المتقدمين أو يكون مختصر خليل فيه غموض شديد فيه 
فه ما ال طالب العلم وال تكليمن باب تعذيب ا يعني معصور الكتاب هذه ليس غموض شديد جد  

يطيق إنما هو من أجل بناء شخصية علمية متينة بحيث ال يقف في وجهه أي جملة في كتب 
العلم إذا فرغ من هذين الكتابين إما من المنتهى أو مختصر خليل يعني في كتب الحنابلة لن 

شيء إذا هضمت يشكل عليك شيء إذا فهمت المنتهى وكذلك في كتب المالكية لن يشكل عليك 
مختصر خليل وعلى مستوى أحاديث األحكام يربى طالب العلم على شرح العمدة البن دقيق 

ا إذا هضمه الطالب فإنه حينئذ ال يشكل عليه في الشروح ال العيد فهو كتاب متين متين جد  
 المطولة وال المختصرة.

 
 سم.

 على آله وصحبه أجمعين."الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد و 
 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء.
ياه تعالى:  قال اإلمام الترمذي رحمنا هللا وا 

 باب ما جاء في إفراد اإلقامة 
البة عن اء عن أبي قحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحذ  

ن ابن عالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة وفي الباب أنس بن مالك رضي هللا عنه قال ُأمر ب
عمر قال أبو عيسى وحديث أنس حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب 

سحاق."و  -لى هللا عليه وسلمص-النبي   التابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وا 
 نبينا محمد وعلى آله وأصحابهالحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله 

 أجمعين، أما بعد:
باب ما جاء في إفراد اإلقامة  "اإلقامة باب ما جاء في إفراد"فيقول المؤلف رحمه هللا تعالى 

األذان دعاء للغائبين ليحضروا ألداء الصالة في المسجد مع الجماعة واإلقامة إعالم للحاضرين 
حدار اإلقامة  للشروع في الصالة ومن أجل ذلك على ما سيأتي جاء األمر بالترسل في األذان وا 

ذان مبني على الشفع والتكرار ألنه مل اإلقامة عند جمهور أهل العلم أقل من جمل األذان فاألوجُ 
مل قال باب ما جاء في إفراد إعالم للغائبين واإلقامة مبنية على الحدر واإلسراع واإلفراد إفراد الجُ 

حدثنا عبد الوهاب "وهو ابن سعيد قال  "حدثنا قتيبة"اإلقامة وهو ما يقابل الشفع قال رحمه هللا 
عبد هللا بن زيد الَجرمي  "عن خالد الحذاء عن أبي قالبةويزيد بن زريع "بن عبد المجيد " الثقفي

ُأمر  "عنه قال ُأمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة"رضي هللا تعالى  "عن أنس بن مالك"
عليه الصالة -مبني للمجهول والجمهور على أن اآلمر في مسائل الشرع والدين هو النبي 

عليه الصالة -األذان ويوتر اإلقامة إال من قبله  ال يمكن أن ُيؤمر بالل أن يشفع -والسالم
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

ن قالال ينصرف األمر إال لمن له ا -والسالم بعضهم إنه ال يؤخذ  ألمر والنهي في هذا الباب وا 
حكم الرفع حتى ينقل اللفظ النبوي حتى ينقل لنا اللفظ النبوي ومن أسند  إليه األمر الحتمال أن 

ُأمر بالل جاء في رواية النسائي التصريح  -ة والسالمعليه الصال-يكون اآلمر غير النبي 
أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة  بالال   -صلى هللا عليه وسلم-باآلمر في رواية النسائي أمر النبي 

ا لها حكم ا على أن الصيغة األولى بالبناء للمجهول أيض  فهو مرفوع قطع   فال كالم ألحد حينئذ  
 الرفع عند عامة أهل العلم.

 قوووووووووووووووول الصوووووووووووووووحابي مووووووووووووووون السووووووووووووووونة أو
 

 مرنوووووووووووووا حكموووووووووووووه الرفوووووووووووووع ولوووووووووووووونحوووووووووووووو أُ  
 بعووووووووووووووووووووود النبوووووووووووووووووووووي قالوووووووووووووووووووووه بأعصووووووووووووووووووووورِ  

 
 علووووووووووى الصووووووووووحيح وهووووووووووو قووووووووووول األكثوووووووووورِ  

ليه الصالة ع-فال يتصور أن يكون اآلمر أبو بكر وال عمر في مسائل شرعية مع وجوده  
ُأمر بالل أن يشفع األذان سوى كلمة التوحيد في آخره فإنها وتر واحدة ويوتر اإلقامة  -والسالم

جمل اإلقامة وتر إال اإلقامة فإنها شفع وجاء استثناؤها في أحاديث صحيحة قد قامت الصالة قد 
ن أخذ اإلمام مالك رحمه هللا تعالى بإطالق هذا الخبر وقال إن جميع جمل  قامت الصالة وا 

اإلقامة مفردة فالجمل عنده عشر بخالف غيره في شفع اإلقامة ألنها مستثناة قد يقول قائل 
قالوا إن من السنة  ؟تستثنى اإلقامة قد قامت الصالة من الوتر لماذا ال يستثنى هللا أكبر هللا أكبر

ليتحقق اإلفراد  ،أن يجمع بين اللفظين بين الجملتين فيقال هللا أكبر هللا أكبر ليتحقق اإلفراد
ويختلفون في األفضل في جمع الجملتين أو إفراد كل جمل عن األخرى هذا يقول هللا أكبر ثم 

أكبر هللا أكبر ثم يأخذ النفس  يأخذ النفس ثم يقول مرة ثانية هللا أكبر أو يجمع بين الجملتين هللا
ن إفراد كل جملة بنفس مستقل هذا أبلغ السيما في  أكبر هللا أكبر منهم من يقول إثم يقول هللا

األذان الذي هو دعاء للغائبين ومنهم من يقول ونص عليه النووي رحمه هللا أن جمع الجملتين 
المؤذن هللا أكبر هللا أكبر قال هللا بنفس واحد أفضل لما جاء في حديث إجابة المؤذن فإذا قال 

ذا قال أشهد أن ال إله إال هللا قال أشهد أن ال إله إال هللا إلى آخر األذان  أكبر هللا أكبر وا 
المقصود أنه في حديث اإلجابة قال فإذا قال المؤذن هللا أكبر هللا أكبر قال هللا أكبر هللا أكبر 

ا هو خالف الوتر فجمع بينهما فدل على أن هذه هي السنة أُ  مر بالل أن يشفع األذان يعني شفع 
ن زاد على  ..وضده والشفع إما أن يكون مرتين أو أربع والوتر يكون بواحدة هذا األصل فيه وا 

ا كما هو الشأن في وتر الصالة أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة هذا ا أو خمس  ذلك فليكن ثالث  
لة قال رحمه هللا لوتر واحدة كما بُ الوتر في الجملة لكنه بالنسبة لإلقامة ا ينت في األحاديث المفصِّ

ا مخرج عند اإلمام أحمد في المسند وعند أبي داود والنسائي وأيض   "عمر ابنوفي الباب عن "
عند أبي داود وأحمد في المسند وأبي محذورة عند البخاري في تاريخه عند عن عبد هللا بن زيد 

وأخرجه الجماعة  "عيسى وحديث أنس حديث حسن صحيح قال أبو"الدارقطني وابن خزيمة 
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 6 (011) أبواب الصالة-الرتمذيسنن 

وهو قول بعض "أخرجه الجماعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد 
ا أو  "والتابعين -صلى هللا عليه وسلم-أهل العلم من أصحاب النبي  يرون أن األذان شفع 

بمفاد حديث أنس بن مالك حديث  لعلم عمال  األذان شفٌع واإلقامة وتر وهو قول جمهور أهل ا
سحاق"الباب قال  جمع األئمة األربعة جمع األئمة األربعة  "وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وا 

سحاق مع أن بينهم شيء من الخالف فاإلمام مالك ال يستثني شيئ   ا مالك والشافعي وأحمد وا 
سحاق يستثنون شيئ   جميع ألفاظ اإلقامة وتر حتى لفظ اإلقامة فال يستثني ا والشافعي وأحمد وا 

اإلقامة ألنها استثنيت في أحاديث صحيحة وأن يوتر اإلقامة إال اإلقامة يعني إال لفظ قد قامت 
 الصالة قد قامت الصالة.

 سم.
 ؟طالب: عفا هللا عنك يا شيخ ما الراجح في مسألة قرن التكبير أحسن هللا إليك يا شيخ

أكبر هللا أكبر أرجح في من إفراده ألن هذا كالنص في الموضوع فإذا الذي يظهر أن قول هللا 
 قال المؤذن هللا أكبر هللا أكبر قال هللا أكبر هللا أكبر بينما ما عداه من الجمل أفردها.

 "عفا هللا عنك.
 قال رحمه هللا تعالى:

بن اخالد عن باب ما جاء أن اإلقامة مثنى مثنى حدثنا أبو سعيد األشج قال حدثنا عقبة بن 
نه ع بن زيد رضي هللا عبد هللاأبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 

في األذان واإلقامة قال أبو  شفع ا شفع ا -ه وسلمصلى هللا علي-ان رسول هللا قال كان أذ
عيسى حديث عبد هللا بن زيد رواه وكيع عن األعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن 

بن زيد رأى األذان في  أن عبد هللا -ه وسلمصلى هللا علي-بي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد أ
 المنام وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول

بن زيد رأى األذان في المنام وهذا أصح من حديث  أن عبد هللا -ه وسلمصلى هللا علي-هللا 
 ى."ابن أبي ليل

وموجودة  -ه وسلمصلى هللا علي-الجملة موجودة في رواية األعمش قال حدثنا أصحاب محمد 
 في رواية األعمش وال توجد في رواية شعبة.

 نعم.. قال أبو عيسى قال أبو عيسى حديث عبد هللا بن زيد.. أعد أعد..
 لكنها موجودة في رواية األعمش..

 قال أبو عيسى حديث..
يث عبد هللا بن زيد رواه وكيع عن األعمش عن عمرو بن مرة عن عبد "قال أبو عيسى حد

بن زيد رأى  أن عبد هللا -ه وسلمصلى هللا علي-الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد 
 األذان في المنام."
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 وقال شعبة..
 .""وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول هللا.

 ما فيه ما فيه غير موجودة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد هللا بن زيد.
 نعم.. نعم..

 عفا هللا عنك.
ذان "وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد هللا بن زيد رأى األ

 هللاعبد في المنام وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من 
لثوري بن زيد وقال بعض أهل العلم األذان مثنى مثنى واإلقامة مثنى مثنى وبه يقول سفيان ا
ي ليلى وابن المبارك وأهل الكوفة قال أبو عيسى ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أب

 ا إال أنه يروي عن رجل عن أبيه."كان قاضي الكوفة ولم يسمع من أبيه شيئ  
في الباب األول اإلقامة وتر  "باب ما جاء أن اإلقامة مثنى مثنى"لف رحمه هللا تعالى يقول المؤ 

فرد في الذي يليه مثنى مثنى جمهور أهل العلم على ما جاء في الباب األول أمر بالل أن يشفع 
ة ا هذا قال به الحنفيا شفع  األذان ويوتر اإلقامة وما جاء في هذا الباب أن األذان واإلقامة شفع  

مع أن الحديث مرجوح وفيه من الكالم ما سيأتي وعامة أهل العلم على أن اإلقامة وتر قال رحمه 
ندي عبد هللا بن سعيد الكِ  "حدثنا أبو سعيد"هللا باب ما جاء أن اإلقامة مثنى مثنى قال رحمه هللا 
 "بة بن خالدحدثنا عق"قال  "أبو سعيد األشج"الكوفي ثقة من صغار العاشرة ومن رجال الجماعة 

عن ابن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي  "عن ابن أبي ليلى"بن عقبة السكوني صدوق 
ليلى الفقيه المشهور القاضي عَلم من أعالم المسلمين بالنسبة للفقه والقضاء لكنه بالنسبة للحفظ 

م بجانب في حفظه شيء ُوصف بسوء الحفظ يقال فيه مثل ما قيل باألمس عن ابن إسحاق مهت
ال فهو إمام أبوه عبد الرحمن  من أبواب الدين وغفل عن جوانب منها الحديث فساء حفظه فيه وا 
بن أبي ليلى من ثقات الرواة ومن رجال الصحيح لكنه ليس مثل الولد محمد في الفقه وله غيره 
و من األوالد لكن عبد الرحمن هو المعروف بالثقة في كتب السنة ومحمد بن عبد الرحمن ه

اسمه كثير ا ء الحفظ وهو الذي يدور المعروف بالفقه والرأي والقضاء لكنه في الحديث رمي بسو 
في كتب الفقهاء إذا ُنقل رأي البن أبي ليلى فالمراد به محمد الفقيه وجمع فقهه في رسالة فقه ابن 

ألنهم كثر ريد تحديد هذا المهَمل هل هو محمد أو عبد الرحمن أو غيرهما أبي ليلى لكن لما أُ 
أوالد عبد الرحمن فيهم كثرة كلهم رواة صعب تحديده ألنه في كتب الفقه وقال قال ابن أبي ليلى 
ن كان ثقة  قال ابن أبي ليلى فالباحث إذا رجع إلى ترجمة األب ما وجد أنه موصوف بفقه وا 

ذا رجع لترجمة الولد وجده رمي بسوء الحفظ فكيف يكون فقيها نابه  ا ضابطا حافظ   في  ا نبيال  وا 
هذا الباب مع أن حفظه فيه شيء ال يعلم أن أبا حنيفة قيل فيه مثل هذا الذي يسمونه اإلمام 
األعظم تردد الباحث في المراد وعرض األمر على كثير من أهل العلم وترددوا معه والحل في 
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د محمد كلمة عند النووي في شرح مسلم قال لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي ليلى قال وهو وال
ا انتهى اإلشكال انتهى اإلشكال وهذه فائدة من فوائد الفقيه الذي يدور اسمه في كتب الفقه كثير  

جرد الكتب المطولة اللي ما يجرد الكتب المطولة ما يقف على مثل هذه الفوائد وهذه النفائس ما 
من الشروح يمكن أن يقف عليها كتب التراجم ما تسعفك في كثير من األحوال لكن المطوالت 

عن عمرو بن "والمراد به محمد  "عن ابن أبي ليلى"والتفاسير وغيرها تعطيك مثل هذه الفوائد 
محمد بن  "عن عبد الرحمن بن أبي ليلى"بن عبد هللا بن طارق الجملي الكوفي ثقة عابد  "مرة

عمرو  عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من أبيه ولذا روى عنه الحديث بواسطة عمرو بن مرة
بن مرة من رواة الجماعة ثقة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري المدني ثم الكوفي ثقة 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن "أدرك مائة وعشرين من الصحابة وتوفي سنة ثالث وثمانين 
بن  عن عبد هللا بن زيد سيأتي في كالم المؤلف رحمه هللا تعالى أن عبد الرحمن "عبد هللا بن زيد

أبي ليلى مع أنه سمع  من جمع غفير من الصحابة لم يسمع من عبد هللا بن زيد لم يسمع من 
عبد هللا بن زيد فهو منقطع إضافة إلى ضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد هللا 
بن زيد اآلن عبد الرحمن بن أبي ليلى يروي الخبر عن صاحب الشأن مباشرة وهو لم يسمع منه 

ن كانت محمولة عند الجمهور على وعن  هذه ليس المقطوع باتصال المروي بواسطتها وا 
االتصال بالشرطين المعروفين على ما سيأتي في العنعنة في الدرس الثاني إن شاء هللا تعالى 

كان أذان  "اا شفع  شفع   -صلى هللا عليه وسلم-قال كان أذان رسول هللا "عن عبد هللا بن زيد 
وهذه حجة  "األذان واإلقامة"ا يعني مثنى مثنى في ا شفع  شفع   -هللا عليه وسلم صلى-رسول هللا 

يه صلى هللا عل-من يقول بتثنية اإلقامة كاألذان أذان رسول هللا إضافة األذان إلى رسول هللا 
صلى هللا عليه -أو األذان الذي يؤذَّن به بين يدي رسول هللا  ما قال األذان الذي أريت -وسلم
عليه الصالة -كان أذان رسول هللا فالظاهر من اللفظ أن الذي كان يؤذن الرسول  -وسلم

ن كان قد ينسب الفعل إلى اآلمر به إلى اآلمر به وقد أمر رسول هللا  -والسالم صلى هللا -وا 
أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة فاآلمر ينسب إليه الفعل ال إشكال في كونه  بالال   -عليه وسلم

 باعتبار أنه هو اآلمر به لكن يبقى العلل التي في إسناده محمد بن عبد الرحمن أذان رسول هللا
ا عبد الرحمن بن أبي ليلى نص المؤلف رحمه هللا بن أبي ليلى هذا معروف بسوء الحفظ وأيض  

تعالى على أنه لم يسمع من عبد هللا بن زيد ولو قال حدثنا عبد هللا بن زيد وهو ثقة انتهى 
حديث  قال أبو عيسى"اإلشكال قلنا سمع ولو نفاه الترمذي لكنه قال عن وهي صيغة محتِملة 

األعمش يتابع فيه محمد بن عبد  "بن مرةعبد هللا بن زيد رواه وكيع عن األعمش عن عمرو 
وكيع عن األعمش عن عمرو بن مرة عن عبد "رواه الرحمن بن أبي ليلى هذه متابعة لمحمد 

أن عبد هللا بن  -صلى هللا عليه وسلم-قال حدثنا أصحاب رسول هللا  الرحمن بن أبي ليلى
حابة حدثوا عبد الرحمن سقطت وهي جمع من الصأن هناك واسطة هناك واسطة أُ فدل على  "زيد
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صلى هللا عليه -قال حدثنا أصحاب محمد "بن أبي ليلى عن عبد هللا بن زيد صاحب الشأن 
نعم فيه تدليس  اآلن صار اإلسناد متصال   "أن عبد هللا بن زيد رأى األذان في المنام -وسلم

رة عن عبد وقال شعبة عن عمرو بن م"األعمش وروايته له بالعنعنة وهذا ال شك أنها علة 
من حديث ابن أبي  الرحمن بن أبي ليلى أن عبد هللا بن زيد رأى األذان في المنام وهذا أصح

لما يخشى من تدليس األعمش في السند األول وشعبة من أشد الناس بل هو أشد  أوال   "ليلى
نكار التدليس قال ألن أزني أحب إلي من أن أدلس وقال كلمات شديدة  في الناس في التدليس وا 

 -صلى هللا عليه وسلم-التدليس فهو بعيد في إسناد األعمش ذكرت الواسطة قال أصحاب محمد 
في اإلسناد األول قال عن عبد هللا بن زيد وفي الثاني ذكرت الواسطة وفي الثالث عن عبد 

صح وهذا أ"الرحمن بن أبي ليلى أن عبد هللا بن زيد أن عبد هللا بن زيد رأى األذان في المنام قال 
المذكور في الباب ألن فيه علتين العلة األولى سوء الحفظ الذي  "من حديث ابن أبي ليلى

وصف به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والثاني عدم ذكر الواسطة عدم ذكر الواسطة فهو 
ذكر فيه الواسطة وذكره عبد الرحمن بن أبي ليلى بصيغة أنَّ وهذا ا لم تُ ضعيف حديث شعبة أيض  

 يعرف بالسند المؤنَّن وحكم أنَّ حكم عن كما هو معروف.ما 
......................... 

 
 وحكووووووووووووووووووم أنَّ حكووووووووووووووووووم عوووووووووووووووووون فالجوووووووووووووووووول 

 سوووووووووووووووووا وللقطوووووووووووووووع نحوووووووووووووووى البرديجوووووووووووووووي 
 

 حتووووووووووى يبووووووووووين الوصوووووووووول فووووووووووي التخووووووووووري  
منقطعة بخالف عن بخالف عن ابن الصالح نسب هذا القول إلى اإلمام أحمد ويعقوب قالوا أنَّ  

ابن شيبة قال أن اإلمام أحمد ويعقوب بن شيبة رأيهما أن السند المؤنن منقطع والسند المعنعن 
مر به  -عليه الصالة والسالم-متصل أخذ ا من حديث محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي 

قالوا في  -عليه الصالة والسالم-ا مر به النبي عن محمد بن الحنفية أن عمار  والرواية األخرى 
م فيها ابن السند األول متصل وفي الثاني منقطع ننتبه لهذا هذه دقيقة من الدقائق التي وهِ 

الصالح قال إن اإلمام أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة رأيهم أو رأيهما أن السند المعنعن متصل 
ع لماذا؟ ألنهما حكما على حديث محمد بن الحنفية حكما على حديث محمد بن والمؤنن منقط

 مرّ  -عليه الصالة والسالم-ا قال عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي الحنفية باالتصال لمّ 
عليه الصالة -ا مر به النبي به وحكما عليه باالنقطاع حينما قال محمد بن الحنفية أن عمار  

و منقطع واألول متصل وابن الصالح رأى أن السبب هو اختالف صيغة األداء فقال ه -والسالم
مع أن الحافظ العراقي قال كذا له يعني ابن الصالح ولم يصوب صوبه يعني ما أدرك السبب 
الذي من أجله حكما على الحديث باالتصال مرة وباالنقطاع مرة أخرى حينما يقول محمد بن 

ا يكون محمد بن الحنفية روى القصة عن صاحبها روى القصة ار  الحنفية عن عمار وقد أدرك عم
-ا مر به النبي عن صاحبها وقد أدركه فالسند متصل وحينما يقول محمد بن الحنفية أن عمار  



 

 

 
10 

 10 (011) أبواب الصالة-الرتمذيسنن 

يكون محمد بن الحنفية يروي قصة لم يشهدها يروي قصة لم يشهدها قال  -عليه الصالة والسالم
 شك أنه أنظف شعبة إمام من أئمة الحديث من الحفاظ ال "وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى"

ا الضباط المتقنين عن عمرو بن مرة وهو من رواة الجماعة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أيض  
هو من رواة الحديث ال إشكال فيه ثقة أن عبد هللا بن زيد لكن يبقى أنه مع ذلك حكم الترمذي 

نما روى القصة التي لم  بأن ابن أبي ليلى عبد الرحمن لم يسمع من عبد الرحمن بن زيد وا 
ن كانت أصح من السابقة لكنها مع ذلك فيها انقطاع قال  وعبد الرحمن بن أبي ليلى "يشهدها وا 

عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد هللا بن زيد فهو منقطع  "لم يسمع من عبد هللا بن زيد
وقال بعض أهل العلم األذان مثنى ا وعشرين صحابي  كر في ترجمته أنه سمع من مائة مع أنه ذُ 

على ما جاء في حديث الباب وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه  مثنى واإلقامة مثنى مثنى بناء  
ا وال شك أن حديث أنس أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر والجمهور على خالفه اإلقامة أفراد  

ل على إفراد اإلقامة من حديث عبد هللا بن زيد اإلقامة أقوى من هذا الحديث مع أنه روي ما يد
وقال بعض أهل العلم األذان مثنى مثنى واإلقامة "نفسه بإسناد أقوى مما جاء في هذا الباب 

مثنى مثنى وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة وهو رأي الحنفية قال أبو 
ليلى كان قاضي الكوفة كان قاضي عيسى ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي 

ا وقد روى الحديث من طريق عمرو بن لم يسمع من أبيه شيئ   "االكوفة ولم يسمع من أبيه شيئ  
كما في هذا الباب يروي  "ا إال أنه يروي عن رجل عن أبيهولم يسمع من أبيه شيئ  "مرة عن أبيه 

بي ليلى هو القاضي محمد بن عبد عن رجل عن أبيه الدارقطني بعد رواية هذا الحديث قال ابن أ
الرحمن ضعيف الحديث سيئ الحفظ وابن أبي ليلى يعني عبد الرحمن ال يثبت سماعه من عبد 
هللا بن زيد فقول الدارقطني مثل قول الترمذي في أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد 

لمسعودي عن عمرو بن مرة عن هللا بن زيد ال يثبت سماعه من عبد هللا بن زيد وقال األعمش وا
ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل وال يثبت يعني ذكر واسطة ذكر واسطة معيَّن وهو معاذ بن جبل 
يقول الدارقطني وال يثبت الصواب ما رواه الثوري وشعبة عن عمرو بن مرة عن حسين بن عبد 

ع فهو يروي قصة لم يشهدها أن عبد هللا بن زيد يعني فيه انقطا الرحمن عن ابن أبي ليلى مرسال  
مرجوح  -عليه الصالة والسالم-ر الواسطة معاذ ال يثبت أصحاب النبي أما الطريق الذي فيه ذك  

 كما قرر ذلك اإلمام الترمذي وغيره.
 سم.

 "عفا هللا عنك.
 قال رحمه هللا تعالى:

باب ما جاء في الترسل في األذان حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا المعال بن أسد قال حدثنا 
عبد المنعم هو صاحب السقاء قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر بن 
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يا بالل إذا أذنت »قال لبالل  -صلى هللا عليه وسلم-عبد هللا رضي هللا عنهما أن رسول هللا 
قامتك قدر ما يفرغ اآلكل من أكله ل في فترس   ذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وا  أذانك وا 

حدثنا عبد بن  «والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته وال تقوموا حتى تروني
حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه قال أبو عيسى حديث جابر هذا حديث 

من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول وعبد المنعم شيخ  ال نعرفه إال من هذا الوجه
 بصري."

الترسل  "باب ما جاء في الترسل في األذان"نعم في هذا الباب يقول المؤلف رحمه هللا تعالى 
ذا كان  التأني والتمهُّل وقطع بعض الكلمات من بعض بنفس والحدر ضده وهو اإلسراع وا 

ذا أقمت »ر ا الحد  ل والتأني ويقابله أيض  الوجهان المتقابالن في القراءة الترتيل والحدر فهنا الترسُّ  وا 
قال " ثبتالعمي ثقة  "حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا المعلى بن أسد"قال رحمه هللا  «فاحدر

قال أهل العلم متروك  "صاحب السقاء"بن نعيم األسواري أبو سعيد البصري  "حدثنا عبد المنعم
يحيى بن  "صاحب السقاء قال حدثنا يحيى بن مسلم"يعني شديد الضعف شديد الضعف متروك 

وشيخه يحيى اء البصري مجهول ففي اإلسناد علتان صاحب السقاء متروك عبد المنعم مسلم البكّ 
عن جابر بن عبد "بن أبي رباح  "وعطاء"وهو البصري  "عن الحسن"اء مجهول بن مسلم البكّ 

 يا بالل إذا أذ نت»قال قال لبالل  -صلى هللا عليه وسلم-هللا رضي هللا عنهما أن رسول هللا 
ذا أقمت فاح  »ال تستعجل  «في أذانك»تأنَّ  «فترسل أي أسرع والسبب في ذلك ما تقدم  «ردُ وا 

ذكره أن األذان إعالم للغائبين إعالم للغائبين وبعضهم القريب وبعضهم البعيد ويحتاجوا إلى شيء 
من رفع الصوت والتأني بخالف اإلقامة فإنها إعالم للحاضرين إعالم للحاضرين فال يحتاجون 

ذا أقمت فاحدر»إلى مزيد رفع في الصوت وال في التأني  يعني أسرع في إقامتك ألنهم كلهم  «وا 
قامتك قدر ما يفرغ اآلكل من أكله»حاضرون  يعني بين األذان واإلقامة ما  «واجعل بين أذانك وا 

يقضي اآلكل نهمته من األكل بحيث ال يستعجل فيه يعني يترك مدة كافية لألكل واآلن الوقت 
د من الجهات بأوقات متفاوتة من وقت إلى آخر فالصبح وجل الناس  بين األذان واإلقامة محدَّ

د بقدر زائد على غيره من األوقات حددوا خمس   ا وعشرين نيام يحتاج إلى مزيد من الوقت فُحدِّ
دقيقة ولو ينتظر إلى الثالثين نصف الساعة جيِّد أما بالنسبة للظهر والعصر والعشاء فثلث ساعة 

رة فيها أكثر من غيرها حتى قال الشافعي عشرون دقيقة وأما بالنسبة لصالة المغرب والسنة المباد
كما تقدم أنه ليس لها إال وقت واحد ما يتأهب للصالة ويتجهز لها وليس بوقت للنوم فيباَدر بها 
قامتك قدر ما يفرغ اآلكل من أكله وينبغي مراعة وأحوال  وحددوا عشر دقائق واجعل بين أذانك وا 

ذا تأخروا تأخر ينت -عليه الصالة والسالم-الناس وكان النبي  عليه -ظر فإذا اجتمعوا أقام وا 
ا رفق ا بالجماعة لكن اآلن والنفوس ال تحتمل التأخير فالتحديد مناسب جد   -الصالة والسالم

ألحوال الناس وظروف الناس ونفسيات الناس وتحمل الناس يعني لو زاد دقيقة عن الوقت 
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د ضاق ضاقت األرض ضاقت بهم ذرع   تجد يتلفتون والذي جاء مع األذان أو  ا ما يتحملون المحدَّ
قبل األذان يقع في بعض أعراض الناس من أجل هذا التأخر فالتحديد مناِسب وينبغي أن يسود 
التفاهم بين اإلمام والمؤذن أنه إذا تأخر اإلمام أال يترك فرصة للمؤذن أن يقيم ويصلي بالناس 

ن كان انتظار الصالة فضله عظيم  واإلنسان في صالة مادام ينتظر الصالة لئال يؤثم الناس وا 
حكمه حكم المصلي لكن ال يستحضرون مثل هذه األجور العظيمة في انتظار الصالة فتجدهم 
إذا تأخر اإلمام ولو دقيقة واحدة بس ما تحملوا الجلوس صار بعضهم يقع في عرضه ويتكلم 

قامتك قدر ما يفرغ اآلكل م ن أكله طيب الناس يتفاوتون بكالم يأثم بسببه واجعل بين أذانك وا 
بعض الناس يأكل في خمس دقائق وبعضهم يأكل في ساعة والمأكول يختلف المأكول اللين ال 
يحتاج إلى وقت والذي يحتاج إلى علك ومضغ يحتاج إلى وقت على كل حال التوسط في 

ت متوسط األمور هو المطلوب يعني الرجل المتوسط في األكل والمأكول الذي يحتاج فيه إلى وق
ألكله هذا هو المطلوب يعني أظن ثلث ساعة كافية لألكل ثلث ساعة كافية إال إنسان نهم يحتاج 

ا الذي تعود العجلة ويأكل وهو مستوفز إلى وقت طويل هذا ال عبرة به كما أن اإلنسان أيض  
أكله  قدر ما يفرغ اآلكل من»ا ليس بعبرة العبرة أوساط الناس ويكتفي بالبلغة مثل هذا أيض  

الشارب يحتاج إلى وقت؟ بيده كأس الماء في دقيقة أو في ثواني يشرب  «والشارب من شربه
 الشارب من شربه قد يقول قائل أنه إذا كان المشروب حار يحتاج إلى أن يبرد مثل الشاي مثال  

د ا مالَحظ يعني إذا كان يحتاج إلى هذا المشروب ويحتاج إلى أن يبر يحتاج إلى وقت فهذا أيض  
الماء بارد وهو ال يطيقه يصاب بمرض إذا شرب البارد فيه حساسية من البارد مثل هذا  أو مثال  

د من قبل الجهات كافي لمالحظة هؤالء   والمعتِصر إذا دخل لقضاء»أيضا ينتظر والوقت المحدَّ
المعتِصر الذي يحتاج إلى وقت لخروج ما به من بول أو غائط بعض الناس فيه حصر  «حاجته

والمعتصر إذا دخل »عض الناس فيه عسرة وعسر في إخراج ما يريد إخراجه ومثل هذا ُينتَظر وب
وال تقوموا حتى تروني متى يقوم المأموم للصالة إذا  «لقضاء حاجته وال تقوموا حتى تروني

كما يقوله كثير من الفقهاء أقيمت هل يقوم بشروع المؤذن في اإلقامة أو يقوم عند قوله قد قامت 
ن القيام عند قد من قد قامت الصالة ويستندون في هذا إلى حديث عند البيهقي ال يسلم من يس

ال تقوموا »قال  -عليه الصالة والسالم-ضعف في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيفة فالنبي 
فإذا رأينا اإلمام قمنا هذا هو الحد ولهذه الجملة ما يشهد لها في الحديث الصحيح  «حتى تروني

قال رحمه هللا حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه نحوه وقد 
يأتون بلفظ مثله ونحوه هذا من حيث المعنى والمثل في اللفظ كما قرر ذلك أهل العلم الحديث 

ذا أقمت فاحدر والمعنى صحيح والحاجة داعية  فيه مجموعة من الجمل إذا أذنت فترسل بأذانك وا 
م  قامتك قدر ما يفرغ اآلكل المعنى صحيح ألن األكل مقدَّ ا اجعل بين أذانك وا  لمثل هذا وأيض 
م على الصالة في الحديث الصحيح فإن من يحتاجه  على الصالة عند الحاجة الماسة إليه فإذا ُقدِّ
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ن كان اإلسناد ضعيف قال رحمه ينبغي أ ن يراعى ينبغي أن يراعى فالجمل معانيها صحيحة وا 
حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه قال أبو عيسى "هللا 

من "حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه  "حديث جابر هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه
يدور على عبد المنعم صاحب السقاء وقد تقدم أنه متروك وشيخه يعني  "حديث عبد المنعم

يعني التنصيص على كون اإلسناد  "وهو إسناد مجهول"يحيى بن مسلم البكاء البصري مجهول 
يحيى بن مسلم شيخ عبد المنعم لكن العادة جرت أن العلماء  وهومجهول يعني فيه راو  مجهول 

ا وأضعفها نعم بعضهم يستوعب وبعضهم يقتصر على يعللون بأقوى العلل ويسكتون عن أدناه
ا بعض العلل لكن يقتصر على أقوى العلل قال هو إسناد مجهول يعني فيه راو  مجهول وأيض  

يكفي أن يقال شيخ وأهل العلم يقولون متروك ألن شيخ تليين شيخ  "عبد المنعم شيخ بصري "
ل في األذان  أن تكون كل جملة بنفس مستقل بما في تليين لكن متروك جرح شديد مقتضى الترسُّ

ا قال في شرح مسلم قال أصحابنا يستحب للمؤذن ذلك التكبير لكن مثل ما ذكرنا عن النووي سابق  
أن يقرن أو يقول كل تكبيرتين بنفس واحد ليتم إفراد اإلقامة ليتم إفراد اإلقامة يعني في اإلقامة إذا 

ا مع أن دة ألن التكبير إذا أفرد كل جملة صارت شفع  قال هللا أكبر هللا أكبر كأنهما جملة واح
التكبير لم يستثن يفرد اإلقامة إال اإلقامة ما استثني التكبير مع أنه شفع إذا أفردنا كل جملة 
بنفس ومقتضى ذلك أن يكون كل جملتين من التكبير بنفس واحد ليتم إفراد اإلقامة ألن التكبير 

ن ذلك إال اإلقامة لكن يرد على ذلك التكبير في آخر األذان ا ولم يستثن مإذا أفرد صارت شفع  
ا بين التكبيرتين في آخر األذان صار التكبير هنا فرد وليس وأن يشفع أن يشفع األذان فإذا قرنّ 

بشفع وقلنا ليقرن التكبير في أول اإلقامة وفي أول األذان من أجل أن تكون اإلقامة وتر يرد على 
ولم يستثن من ذلك إال كلمة  اد  فر بير في آخر األذان صارت ا التكا قرنّ ذلك أن األذان شفع فإذ

في إجابة المؤذن على  -عليه الصالة والسالم-التوحيد أقول أوضح في الداللة على ذلك قوله 
 قال هللا أكبر هللا أكبر.ما سبق اإلشارة إليه فإذا قال هللا أكبر هللا أكبر 

 سم.
 "عفا هللا عنك.

 هللا تعالى:قال رحمه 
باب ما جاء في إدخال اإلصبع في األذن عند األذان حدثنا محمود بن غيالن قال حدثنا عبد 
الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي هللا عنه قال رأيت 

صبعاه في أذنيه ..بالال يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا ورسول  وهاهنا ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وا 
فخرج بالل بين يديه بالع ن زة  م  د  في قبة له حمراء أراه قال من أ   -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

يمر بين يديه الكلب والحمار  -صلى هللا عليه وسلم-فركزها بالبطحاء فصلى إليها رسول هللا 
سى حديث أبي راه ِحب رة قال أبو عيقال سفيان نُ وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه 
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جحيفة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه 
ا يدخل إصبعيه في أذنيه وهو قول في أذنه في األذان وقال بعض أهل العلم وفي اإلقامة أيض  
 األوزاعي وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد هللا السموائي."

ومعلوم أن  "باب ما جاء في إدخال اإلصبع في األذن عند األذان" :يقول المؤلف رحمه هللا تعالى
رادة  نما يراد طرف اإلصبع وهذا من باب إطالق الكل وا  اإلصبع ال يمكن أن يدخل في األذن وا 

حدثنا محمود بن غيالن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري "البعض قال رحمه هللا 
وهب بن عبد هللا السوائي صحابي مشهور بكنيته مات سنة  "عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه

عند  ا وشماال  يؤذن ويدور عند الحيعلتين يمين   "يؤذن ويدور قال رأيت بالال  "أربع وسبعين 
ذا قال حي على الفالح فإذا قال حي على الصالة التفت يمين   ا وشماال  الحيعلتين يدور يمين   ا وا 

نه ومن على شماله األذان كما سمعه منه من أمامه هذا الدوران ليسمع من على يمي التفت شماال  
ال شك أنه له أثر حينما كان األذان في مكان مرتفع بغير آلة لكن إذا دار في الحيعلتين وهو 

ذا دار شماال  أمامه مكبِّر الصوت فإذا دار يمين   ..أمام المكبِّر ضعف الصوت  ا ضعف الصوت وا 
ا فترتفع العلة والحكم والحكم عند أهل العلم  ا وشماال  ة التي من أجلها يشرع االلتفات يمين  أيض 

صنع في السابق على محل ن ال شك أنه من غير مكبر كما يُ يدور مع علته اآلن إذا التفت المؤذِّ 
ا لكن إذا التفت يمين   ا ويسمع جهة الشمال إذا التفت شماال  مرتفع يسمع جهة اليمين إذا التفت يمين  

أمامه المكبِّر فإنه يضعف صوته والمراد من االلتفات زيادة في الصوت لمن على جهة و  وشماال  
وأمامه المكبر ال من على جهة  ا وشماال  اليمين وعلى جهة الشمال فال يستفيد إذا التفت يمين  

ذا كانت  اليمين وال على من جهة الشمال وال على من جهة األمام ال يستفيد منه أحد يضعف وا 
المشروعية بسبب من أجل قوة الصوت لمن على الجهتين ارتفعت هذه العلة هل نقول أنه يلتفت 

ا وعدما هي العلل األحكام وجود   العلل التي تدور معها أو ال يلتفت؟ يلتفت واال ما يلتفت؟ أوال  
المنصوصة العلل المنصوصة ال العلل المستنبطة وهذه علة مستنبطة وقد يشرع الحكم لعلة 

ترتفع العلة ويبقى الحكم مثل الرََّمل في  ..وترتفع العلة ويبقى الحكم يشرع الحكم لعلة فيرتفع
تي محمد وأصحابه وقد وهنتهم الطوال شرع لعلة وهي أن المشركين قالوا في عمرة القضاء يأ

رمل في طوافه وأمر أصحابه واستمر الرمل مع و  -عليه الصالة والسالم-مر النبي حمى يثرب فأ
فال في السفر من أجل الخوف إن خفتم  أنه ال يوجد من يقول مثل هذا الكالم وشرع القصر

ذي هو القصر فقد جناح عليكم أن تقصروا من الصالة إن خفتم فارتفع الخوف وبقي الحكم ال
يقول قائل أنه إن ارتفعت العلة ال مانع من بقاء الحكم السيما وأن العلة هنا ليست منصوصة 
نما هي مستنبطة على كل حال إن أمكن أن يحقق العلة مع بقاء الحكم بأن يكون المكبِّر  وا 

ذا لم يمكن فإن نظرنا  متنقل يمسكه بيده ويديره معه هذا ال شك أن فيه تحقيق الحكم مع العلة وا 
خبار الغائبين ودعوة الغائبين حي على الصالة حي  إلى العلة وأن األصل في األذان اإلعالم وا 
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ذا قلنا أن هذا حكم  على الفالح وقد ينقطع صوته إذا استدار على المكبر قلنا إنه ال يستدير وا 
نصوصة نقول شرعي وكون العلة تبليغ من على اليمين وعلى الشمال علة مستنبطة ليست م

ن أمكن الجمع بينهما فهو األكمل والمسألة اجتهادية ألن من أهل  ن ارتفعت العلة وا  يبقى الحكم وا 
العلم من يقول ال تستدير اآلن ما فيه فائدة ما في االستدارة فائدة بل العكس تقضي على العلة 

عني من جهة اليمين وجهة ي "وُيتبع فاه هاهنا وهاهنا ويتبع فاه"يؤذن ويدور  رأيت بالال  بالنقض 
صبعاه"الشمال  إصبعاه مع أنه ما جاء تحديد لألصبع الذي يوضع في األذن يوضع طرفه في  "وا 

األذن ما جاء تحديده هل هو اإلبهام أو السبابة أو الوسطى مع أن أكثر الفقهاء يستحب أن 
ألصبعين في األذنين يعني حالية حال كون ا "في أذنيه"يعني األطراف  "وأصبعاه"تكون السبابة 

يعني أظنه يقول  ُأراهخيمة قبة حمراء  "في قبة له حمراء -صلى هللا عليه وسلم-ورسول هللا "
فخرج  "فخرج بالل بين يديه بالعن زة"يعني من جلد  "قال من أدم"عون ُأراه يعني أظن أبا جحيفة 

بسهولة كالحربة الصغيرة بالل بين يديه بالعنزة عصا طرفها محدد يعني دقيق تنغرز في األرض 
ب بطحاء مكة ويقال أيض   "بالبطحاء"يعني غرزها  "فركزها" فصلى إليها رسول "ا األبطح والمحصَّ

صلى إلى العَنزة التي اتخذها سترة بينه وبين من  صلى إلى العَنزة "-صلى هللا عليه وسلم-هللا 
وليس المراد بالعنزة القبيلة كما قال أبو موسى العَنزي نحن قوم لنا شرف صلى  "يمر بين يديه"

إلى القبيلة وال إلى العن زة واحدة الماعز كما صحفها  -صلى هللا عليه وسلم-إلينا رسول هللا 
بعضها قال صلى إلى عن زة صلى إلى عن زة ثم جاء من يروي الحديث بالمعنى فقال صلى إلى 

يف وبال سببه الجهل والتلقي عن الصحف ال عن الشيوخ على كل حال العَنزة شاة هذا التصح
صلى هللا -عصا طرفها محدد وتشبه الحربة الصغيرة ركزها بالبطحاء فصلى إليها رسول هللا 

أي بين يديه بين يديه من وراء العَنزة التي اتخذها  "والحمار يمر بين يديه الكلب" -عليه وسلم
 ،الكلب ،والقبلة وال يضر ذلك ما يؤثر إذا كانت إذا مر من وراء السترة المرأةسترة بين العَنزة 

ممن جاء النص فيهم أنهم يقطعون الصالة ال يضر إذا مروا من وراء السترة بخالف ما  ،الحمار
لو كان المرور بين المصلي وسترته فإن الثالث تقطع الصالة يمر بين يديه الكلب والحمار 

كأني "حلة حمراء إزار ورداء واحدة الحلل من حلل اليمن وعليه حلة حمراء  "ءوعليه حلة حمرا"
يخرج  -عليه الصالة والسالم-كأني أنظر إلى بريق ساقيه فأزرة النبي  "أنظر إلى بريق ساقيه

منها أو َيبي ن منها الساقان إلى نصف الساق أزرة المؤمن إلى نصف ساقيه كأنظر إلى بريق 
نظنه  "نراه"قال سفيان "الثوري الراوي للحديث عن عون  "قال سفيان"ين ساقيه لمعان الساق

نما هي مخططة فيها خطوط كما قرر ذلك ابن القيم  "ِحب رة" ِحَبرة يعني ليست حمراء خالصة وا 
ال فاألحمر ال يلبسه الرجال جاء النهي عنه شديد   ا كذلك المزعفر والمعصفر رحمه هللا تعالى وا 

كل هذا ال يلبسه الرجال نراه ِحَبرة وابن القيم رحمه هللا قرر أن الحلة الحمراء بردان يمانَيان 
منسوجان بخطوط حمر يعني سواد مع حمرة وليست حمرة خالصة لثبوت النهي عن لبس األحمر 
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ء والنهي ثابت فيكون ومنهم من يحمل الحمرة هنا على وجهها على وجهها ويقول الحلة حمرا
لبسه لهذه الحلة الحمراء صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة قد ينهى عن الشيء ويفعله ليبين 
نما هو للكراهة على كل حال األحمر منهي عنه وكذلك المعصفر  أن النهي ليس للتحريم وا 

الشيخين  وعند "قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح"والمزعفر للرجال خاصة 
عن البخاري ومسلم إال أنهما لم يذكرا إدخال األصبعين في األذنين وال االستدارة يعني أصل 

وعليه العمل "الحديث في الصحيح أصله في الصحيح وبعض جمله ليست في الصحيح قال 
وعليه العمل عند "والترمذي رحمه هللا تعالى جرى على تقوية األحاديث بالعمل  "عند أهل العلم

ا له على رفع ليكون معين   "ه في األذانيهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنأ
الصوت وليكون عالمة على األذان ليعرف ذلك من بعد يعرفه من يراه من بعيد ويعرفه األصم 

وقال بعض "أنه يؤذن الذي ال يسمع الكالم يعرف أنه يؤذن إذا رآه قد وضع أصبعيه في أذنيه 
 "وهو قول األوزاعي يدخل أصبعيه في أذنيه"ا وفي اإلقامة أيض   "الم وفي اإلقامة أيض  أهل الع

وهو قول األوزاعي لكن اإلقامة ال تحتاج إلى رفع صوت يحتاج معه إلى إدخال األصبعين في 
األذنين على ما تقدم وال دليل على ذلك من السنة وال دليل على ذلك من السنة وقياسه على 

سن لفارق ألن األذان يحتاجه فيه إلى رفع صوت بخالف اإلقامة قال ابن حجر وال يُ األذان مع ا
ذلك في اإلقامة ألنه ال يحتاج فيها إلى أبلغية اإلعالم بحضور السامعين وأما بالنسبة لمن ال 

حيفة وأبو جُ "فإنه إذا رأى الناس قاموا قام معهم وال يحتاج إلى مثل هذا  يسمع كاألصم مثال  
نسبة إلى سواءة ابن عامر كذا في المغني كذا في المغني  "هب بن عبد هللا السوائياسمه و 

 طيب المغني يهتم بمثل هذه األمور المغني لَمن؟ 
 طالب: .........

 ؟ ابن قدامة هذا موضعه
 طالب: .........

العلم وأبو جحيفة وهب بن عبد هللا السوائي نسبة إلى سواءة بن عامر كذا في المغني طالب 
ا يتعامل مع النصوص بما يناسبها المغني أكثر كتاب بهذا االسم قد يقول عليه أن يكون نبيه  

قائل مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام قد يقول قائل مغني ذوي األفهام مغني المحتاج 
ي يوجد وهب بن عبد هللا السوائي صحابي ف ؟الذهبي يمكن؟ يمكن المغني في الضعفاء مثال  

المغني في الضعفاء؟! ما يمكن المغني عن حمل األسفار في األسفار ال، فيه كتاب اسمه 
ني هذا هو المظنة فننظر إلى ما يناسب من المغني في ضبط الرواة في ضبط أسماء الرواة للفتَّ 

أبو ي ما هو رِ وَ نَ ي  الكتب يعني مسألة لغوية يقول بهذا قال أبو حنيفة يصلح؟! ال، أبو حنيفة الدِّ 
مسألة لغوية يقول بهذا قال الليث نقول الليث بن سعد؟ ال، الليث حنيفة النعمان من أئمة اللغة 

بن المظفر الذي يدور اسمه كثير في كتب اللغة يعني الغفلة عن مثل هذه األمور توِقع في أوهام 
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بن تيمية سالم اشنيعة ال بد أن ننتبه لها واحد ينقل رأي شيخ اإلسالم من تفسير القرطبي شيخ اإل
ا ما يقول قال شيخنا أبو القرطبي كثير   ،شيخ اإلسالم للقرطبي من تفسير القرطبي وش جاب

ا يعني مثل ما يقول ابن القيم يريد به شيخ اإلسالم العباس ولقد سمعت شيخنا أبا العباس مرار  
لكن القرطبي قبل شيخ اإلسالم وشيخه أبو العباس أبو العباس القرطبي صاحب المفهم فننتبه 
لمثل هذه األمور لئال نقع في مثل هذه األخطاء يعني بعض الناس عندهم من الغفلة ما يترِجم 

ل بل ال يقبله عقل حديث أبي موسى في البخاري أو يحرر أو يوثق من شيء ال يخطر على البا
في كثرة الهرج في آخر الزمان حديث أبي موسى قال أبو موسى الهرج بلغة الحبشة القتل ترجم 
 محقق من المحققين ألبي موسى المديني المتوفى سنة خمسمائة وكسور في صحيح البخاري 

ا لمثل هذه األمور ال يغفل عن مثل نتبه  ا مقال أبو موسى فطالب العلم عليه أن يكون نبيه   الخبر
هذه األشياء فيقع فيما ُيضَحك منه مثل الذي قال لما مر به ابن اللبون قال لم أجد له ترجمة فيما 
لدي من الكتب فيما بين يدي من الكتب أو حديث قدسي قال هللا تعالى يا عبادي قال لم أجد 

ى مثل هذه األمور ما يمكن تمشي على طالب هذه اآلية في المصحف الشريف المسألة تحتاج إل
 العلم لكنها وجدت وجدت في بعض الكتب التي ادعي تحقيقها.


